KRAJEVNA SKUNOST
BOHINJSKA BELA
Številka: 1/25
Datum: 10.4.2010
ZAPISNIK
25. seje Sveta KS BOHINJSKA BELA, ki je bila 7.4.2010 ob 19. uri v prostoru KS
Bohinjska Bela.
Prisotni: Stojan Miha, Kelbl Miro, Pogačar Franci, Smolej Francka
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled sklepov zadnje seje
Praznovanje krajevnega praznika
Dogovor o delovanju ribiškega centra
Pregled materiala za 23. sejo Občinskega sveta
Udeležba na osrednji prireditvi občinskega praznika 10.4.2010
Akcija čiščenja okolja 17.4.2010
Nadaljevanje del na vasi - investicija
Razno

Ad1
Glede ureditve parkirišča ob cerkvi je predsednik KS povedal, da bodo ob parkirišču
zasajene lipe, z izvajalcem pa je dogovorjeno, da bo čim preje postavil ograjo.
S Kupljenika so opozorili, da je spodnja cesta zelo uničena, zato jo je potrebno nasuti.
Predsednik KS je povedal, naj bi tja navozili material ko bodo obnavljali cesto skozi vas.
Ad2
Ob praznovanju krajevnega praznika 20. aprila in 1. maja smo pripravili program. Krajani
bodo o dogajanju obveščeni preko pošte. Kulturno društvo bo poskrbelo, da si bodo krajani
lahko brezplačno ogledali gledališko predstavo. Sprejet je bil sklep, da se Kulturnemu
društvu Bohinjska Bela za organizacijo prireditve dodeli 150,00 EUR. Prvega maja bo
tradicionalen ogled Jame pod Babjim zobom v organizaciji Društva za raziskovanje jam Bled.
Po dogovoru moramo poskrbeti za hrano in pijačo za člane DZRJ Bled, ki bodo vodili
brezplačen ogled jame. Športno društvo Bohinjska Bela je zainteresirano, da 1. maja poskrbi
za jedačo in pijačo.
Ad3
Prisotni so pregledali osnutek dogovora, ki naj bi urejal delovanje ribiškega centra. Dogovor
se da Klubu blanskih ribičev in Agrarni skupnosti v obravnavo in dopolnitev.

Prav tako so pregledali osnutek dogovora med Ravnik Francijem in Krajevno skupnostjo
glede javnega reda in miru na piknik prostoru na Vačici .
Ad4
Na 23. seji občinskega sveta ni bilo vsebine,ki bi bila pomembna za našo KS. Pogačar
Franci je povedal, da bo sprejet odlok glede reda v parku. Postavili bodo smetnjake za pasje
iztrebke. En smetnjak bo postavljen tudi na Bohinjski Beli ob Savi Bohinjki. Kdor ne bo
imel ob sprehajanju psov s seboj vrečke, bo plačal globo.
Ob tem je bilo izpostavljeno mnenje krajanov, da je pes AS, katerega lastnik je Vrečko
Aljoša, nevaren, saj je v preteklosti napadel že več psov, enega raztrgal in raztrgal muflona.
Lahko bi bil napadalen tudi do otrok. Prisotni so sprejeli sklep, da se lastniku pošlje dopis, v
katerem se ga pozove, da psu ob sprehajanju nadene nagobčnik.
Ad5
Predsednik KS je prisotne obvestil, da se zaradi dopusta ne bo mogel udeležiti osrednje
prireditve občinskega praznika 10.4.2010. Franci Pogačar in Miro Kelbl se bosta prireditve
udeležila, Francka Smolej pa bo odsotna zaradi gostovanja z gledališko predstavo. Povedala
pa je, da se bo prireditve udeležilo tudi nekaj predstavnikov Kulturnega društva.
Ad6
Akcija čiščenja okolja bo v naši krajevni skupnosti potekala 17.4.2010. Da bodo vsa
gospodinjstva v krajevni skupnosti o poteku akcije prejela na dom obvestila in za plakate je
zadolžena Smolej Francka. Kelbl Miro bo v času odsotnosti nadomeščal predsednika KS.
Dogovorjeno je bilo: Zbor bo med 7. in 9. uro pred Kulturnim domom, kjer se bomo
dogovorili, kje bo kdo čistil. Udeleženci bodo prejeli vreče za smeti in rokavice. Organizirali
bomo tudi odvoz vreč pobranih smeti na zbirno mesto, ki bo ob mostu čez Savo Bohinjko v
Bregu. Na to zbirališče lahko tudi sami vozite odpadke, v kolikor boste že prej čistili okolico
hiš in poti. Lesene odpadke in veje obrezanega drevja lahko pripeljete na prostor ob Savi
Bohinjki (ob ribiški koči), kjer bo na večer pred 1. majem zagorel kres. Po čistilni akciji v
soboto, 17. aprila bo med 12. in 14. uro v Gostilni Rot zagotovljena hrana in pijača ob
predložitvi bona, ki ga bodo prejeli udeleženci čistilne akcije.
Ad7
Nadaljevanje del ob izgradnje kanalizacije in vodovoda se bo pričelo v naslednjem tednu.
Obnovljena bo cesta. Priklop čistilne naprave bo predvidoma v mesecu juliju, ker je za
določena področja potrebno naknadno pridobiti uporabna dovoljenja. V jeseni je predvidena
izgradnja vaškega jedra.
Ad8
Prisotni so soglasno sprejeli sklep, da v letošnjem letu ne bomo ob krajevnem prazniku
krajanom čestitali preko Radia Triglav, ampak bo čestitka krajanom izražena na letakih s
programom praznovanja krajevnega praznika in 1. maja, ki jih bomo poslali na dom vsem
krajanom.

Glede ureditve parkirišča ob šoli je predsednik KS prisotne seznanil s problemom odkupa
zemljišča, ker je Bovčeva kmetija zaščitena. Obstaja možnost spremembe namembnosti
dela parcele iz njive v dvorišče ob šoli. Z dogovori bomo nadaljevali.
Sklep: Svet KS Bohinjska Bela nalaga Občini Bled, da čim preje izvede spremembo
namembnosti dela parcele št. 61/1 (200m2) last Helene Sušnik, iz njive v dvorišče ob šoli.
Sprejet je bil sklep: Svet KS Bohinjska Bela nalaga Občini Bled, da začne postopek za
odstranitev dela ograje na parcelni št. 623/98 kot je določeno po geodetski meritvi in s čimer
se lastnik parcele strinja. Predlagamo, da se pri odkupu zemljišča za cesto, ki je v lasti
Župnije Bled odkupi tudi prostor za ekološki otok (postavitev kontejnerjev za smeti).
Ob primopredaji poslov pred štirimi leti, smo prejeli tudi star, neuporaben računalnik.
Prisotni so se strinjali s predlogom, da se računalnik da na odpad ob čistilni akciji.

Zapisala: Francka Smolej
Miha Stojan
Predsednik KS

